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Clasa a VIII-a 
• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timp de lucru: 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Total: 120 de puncte 
Citește cu atenţie următoarele texte şi răspunde tuturor cerinţelor formulate în sarcinile 

de lucru: 

A.  
Cine s-a jucat azi-noapte     
Că ne-a uns pomii cu lapte  
Şi-a vopsit cu tibişir*  
Coardele de trandafir? 
 
Ba se poate că o mână  
Le-a-nşirat c-un fir de lână  

Şi-a tras crăci de corcoduşi  
Prin degete de mânuşi. 
 
Vinele dintre petunii  
S-au făcut cât nişte funii, 
Sârma gardului de plasă  
E de zece ori mai groasă  
Şi-mpresoară curtea mea  
Cu zăplaz* de catifea. 
 
Sforile de telegraf  

Leagănă câte-un cearceaf.  
Pe o căpiţă de mei  
Şed opt mii de porumbei.  
Căci întregul Duhul Sfânt  
S-a pogorât pe pământ.  
Iepuri albi cu blana groasă  
S-au strâns pâlcuri lângă casă. 
 
Ţarina, ca de hârtie,  

E-nvelită cu dimie*. 
 Peste casă, o broboadă 
 A căzut, ciucuri, grămadă. 
 
Cerbii,-n turme şi cirezi,  

Prinşi de coarne-s în livezi,  
Şi-ncepând coasta s-o urce,  
Se zmucesc să se descurce. 
 
Ce folos! Din ramuri, iacă, 
Nu mai pot să se desfacă,  

Şi-n plopi sună clopote 
Şubrede, de horbode*. 
(Joc de chiciuri, T. Arghezi)  

 

B.  
O vreme de argint masiv  
pe-alocuri înnegrit de vreme,  
ţintat cu sori, metalic tiv,  
la orizont scrâşneşte, geme  
 
Copacii de argint, tăcând,  
din crengile de-argint, oprite,  

nemailovind, nemaisunând  
nici ore-ovale, nici clipite  
 
par, cum îi întâlneşti, aşa,  
explozii împietrite, surde,  
care-au ţâşnit spre cer cândva,  
din arhebuze şi din durde*  
 
Dar eu bat câmpul iernii, greu  
cu paşi de-argint îi sun argintul  
O, fericit auzul meu!  

Ecoul bate-n jur argintul  
 
şi-o clipă dacă m-aş opri  
s-ar prăbuşi, de-argint, o clipă.  
Şi peste câmp s-ar auzi  
ţintatul brâu de-argint cum ţipă! 
 

(N. Stănescu, Peisaj de iarnă,) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*tibişir - cretă 
*zăplaz - gard 
*dimie – ţesătură groasă de lână 
*horbode – dantelă 
*durdă - puşcă



A. LECTURA (80 de puncte) 
I. Înţelegerea textului – 16 puncte 

1.  Evidenţiază, într-un text de 2-3 rânduri, două din trăsăturile descrierii subiective ce pot fi 
identificate în cele două texte.    6 puncte 
2. Într-un text de 8-10 rânduri prezintă valoarea expresivă a termenilor care surprind cromatica 
peisajului hibernal.                        10 puncte 
 
II. Scriere despre textul literar   (25 de puncte) 

Redactează o compunere de tip argumentativ, de 15-20 de rânduri, în care să-ţi exprimi 
opinia în legătură cu jocul vizual şi auditiv pe care îl creează cei doi autori în realizarea tabloului 
anotimpului iarna. În redactarea compunerii vei avea în vedere: 

- Respectarea structurii textului argumentativ; 
- Utilizarea mărcilor lingvistice specifice acestui tip de text (conectori logici, sintagme pentru 
exemplificare şi comparaţii etc.); 
- Formularea opiniilor pe baza cărora se construieşte susţinerea ideii de joc. 
 

III. Scriere imaginativă (25 de puncte) 
Alcătuieşte o compunere reflexivă, de 30-35 de rânduri, în care să prezinţi anotimpul iarna 

ca pe o proiecţie a imaginaţiei tale, surprinzând impactul senzorial (vizual, auditiv, tactil etc.) pe 
care îl are asupra fiinţei tale. 

În compunerea ta, vei respecta următoarele repere: 
- propunerea unui titlu sugestiv; 
- adecvarea conţinutului compunerii la titlul propus; 
- utilizarea a două moduri de expunere; 
- notarea senzaţiilor şi sentimentelor provocate de anotimpul iarna; 
- folosirea a cel puţin patru figuri de stil diferite; 
- dezvoltarea originală a subiectului; 
- respectarea limitelor de spaţiu precizate. 
 
 REDACTARE (pentru ambele compuneri –II și III) : 14 puncte  
Unitatea compoziţiei – 2p; ortografie – 3p; registrul de comunicare, stilul și vocabularul 
adecvate – 3p; coerenţa textului – 2p; punctuaţia – 2p; lizibilitate și așezare în pagină – 2p.  
 
B. PRACTICA RAŢIONALĂ ȘI FUNCŢIONALĂ A LIMBII  - (10 puncte)                                                                                                      
1. Transcrie, din fiecare text, câte un cuvânt folosit cu sens figurat.                                      4 puncte 
2. Explică rolul semnelor de punctuaţie din versul „O, fericit auzul meu!”.                          6 puncte 

 
C. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII – (20 de puncte) 
1. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al următoarelor cuvinte: împresoară, şubrede, s-ar 

prăbuşi.                                                                                                                                                         6 puncte  
2. Precizează funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate, din structurile: S-au făcut cât nişte 
funii, pe-alocuri înnegrit de vreme.                                                                                                     4 puncte                                                                          
3. Construieşte o frază în care verbul „a ajunge” să fie termen regent pentru o propoziţie 
subordonată subiectivă.                                                                                                                         4 puncte 
4. Transpune o idee poetică exprimată într-unul din cele două texte într-o frază alcătuită dintr-o 
propoziţie principală şi două subordonate cărora să le precizezi felul.                                  6 puncte 

 
 

 


